Welkom bij deze jeugddienst met
als thema:
“Echt of onecht”
Fijn dat je er bent!

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met blijde
galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met blijde
galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met blijde
galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

Opwekking 123
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
-RefreinGroot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Opwekking 123
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
-RefreinGroot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met blijde
galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)
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•
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•

Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met blijde
galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)
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Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

Opwekking 221 vers 1
Prijs de Heer met blijde galmen,
gij, mijn ziel, hebt rijke stof
'k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof.
'k Zal zo lang ik licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied! (2x)

Opwekking 221 vers 5
' t Is de Heer van alle heren,
Sions God, geducht in macht.
Die voor eeuwig zal regeren,
van geslachte tot geslacht.
Sion, zingt uw God ter eer,
prijst zijn grootheid, looft de Heer! (2x)

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met blijde
galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met blijde
galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)
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•
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Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

Opwekking 426
Ja, ik geloof in Jezus.
Ik geloof in Hem als Zoon van God.
Ik geloof dat Hij gestorven is.
Ik geloof dat Hij is opgestaan.
(mannen) Hij is hier in ons midden,
(vrouwen) Hij is hier in ons midden,
(mannen) zijn armen uitgespreid.
(vrouwen) zijn armen uitgespreid.
(mannen) Hij geneest als wij bidden,
(vrouwen) Hij geneest als wij bidden,
(samen) Hij vergeeft en bevrijdt.

Opwekking 426
Ja, ik geloof in U, Heer.
Ik geloof in U als Zoon van God.
Ik geloof dat U gestorven bent.
Ik geloof dat U bent opgestaan.
(mannen) U bent hier in ons midden,
(vrouwen) U bent hier in ons midden,
(mannen) uw armen uitgespreid.
(vrouwen) uw armen uitgespreid.
(mannen) U geneest als wij bidden,
(vrouwen) U geneest als wij bidden,
(samen) U vergeeft en bevrijdt.

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met blijde
galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

• Frans zingt:

1. De wind steekt op
2. God keert alles om

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met blijde
galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus
(Geloofsbelijdenis)
• Frans zingt
• Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13
• Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
• Verkondiging
• Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
• Dankgebed en voorbeden
• Frans zingt
• Collecte
• Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
• Zegen

Mattheüs 25: 1-13
(1) Jezus zei: ‘Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe
wereld. Tien meisjes gaan op weg naar een bruiloft. Ze
moeten wachten op de bruidegom. Ze hebben allemaal
een lamp meegenomen.
(2-4) Vijf meisjes zijn dom. Ze hebben wel een lamp bij zich,
maar geen olie om de lamp te laten branden. De vijf
andere meisjes zijn verstandig. Zij hebben een lamp bij
zich en ook olie om de lamp te laten branden. (5) Het
wachten op de bruidegom duurt lang. De meisjes worden
moe en vallen in slaap.
(6) Midden in de nacht wordt er geroepen: ‘Daar komt de
bruidegom! Vooruit, ga naar hem toe!’ (7) De meisjes
worden wakker en doen hun lampen aan.
(8) Dan zeggen de domme meisjes tegen de verstandige
meisjes: ‘Mogen wij wat van jullie olie gebruiken? Onze
lampen willen niet branden.’

Mattheüs 25: 1-13
(9) Maar de verstandige meisjes zeggen: ‘Nee, we hebben
alleen genoeg voor onszelf. Ga maar ergens olie kopen
voor je lampen.’
(10) De vijf meisjes gaan op weg om olie te kopen. Intussen
komt de bruidegom. De vijf meisjes die klaarstaan, gaan
met hem mee. Zij mogen naar binnen op het feest.
Daarna gaat de deur dicht.
(11) Later komen ook de andere meisjes. Ze zeggen: ‘Heer,
heer, laat ons toch binnen!’ (12) Maar de bruidegom
antwoordt: ‘Luister goed naar mijn woorden: Ik ken jullie
niet.’’
(13) Toen zei Jezus: ‘Blijf dus altijd goed opletten. Want jullie
weten niet wanneer de Heer zal komen.

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met
blijde galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

Op Toonhoogte 258
Give me oil in my lamp, keep me burning.
Give me oil in my lamp, I pray.
Give me oil in my lamp, keep me burning,
Keep me burning ‘till the break of day.

Sing hosanna, sing hosanna,
Sing hosanna to the King of kings!
Sing hosanna, sing hosanna,
Sing hosanna, to the King!

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met
blijde galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)
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•
•
•
•
•
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•

Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met
blijde galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)

•
•
•
•
•
•
•
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•

Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

Op Toonhoogte 204
Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield, gaf hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Op Toonhoogte 204
Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij Zijn Eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Op Toonhoogte 204
Kom tot de Vader.
Kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft.
De woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
De liefde die Hij geeft.
De woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met
blijde galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met
blijde galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

• Frans zingt:

1. Stil mijn ziel wees stil
2. Gebed om hulp

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met
blijde galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

Collecte
1. Algemene diaconale doeleinden
2. Eredienst en pastoraat
3. Plaatselijk jeugdwerk
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•
•
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•
•
•
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•
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•

Welkom
Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet
Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met
blijde galmen
Gebed
Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus
(Geloofsbelijdenis)
Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13
Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging
Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte
Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen
Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

Op Toonhoogte 272 (Samen met Frans)
Stem

Tegenstem

Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem,
heeft.
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning,
die mensen het leven
weer geeft.

Wij jui - chen tot eer van,
on - ze God die ons lief

Wij jui - chen tot eer van,
on - ze God.

Op Toonhoogte 272 (Samen met Frans)
Liefde bedekt zijn
schepping,
de bloemen, de
vogels, het gras.
Zou Hij dan jou
vergeten,
Jezus die blinden
genas, verrees.

Lief - de is zijn schep
- ping,

Zou hij jou verge ten.

Op Toonhoogte 272 (Samen met Frans)
Wees als een boom
die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn
tijd.
Drink van het levend
water,
Jezus, de bron voor
altijd, verrees.

Wees een boom die
vru – cht draagt.
Drink van het levend
wa – ter.

Op Toonhoogte 272 (Samen met Frans)
Stem

Tegenstem

Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem,
heeft.
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning,
die mensen het leven
weer geeft.

Wij jui - chen tot eer van,
on - ze God die ons lief -

Wij jui - chen tot eer van,
on - ze God.

Op Toonhoogte 272 (Samen met Frans)
Liefde bedekt zijn
schepping,
de bloemen, de
vogels, het gras.
Zou Hij dan jou
vergeten,
Jezus die blinden
genas, verrees.

Lief - de is zijn schep
-ping,

Zou hij jou verge ten.

Op Toonhoogte 272 (Samen met Frans)
Wees dan het licht
der
wereld,
stralend herkenbaar
van ver,
zodat men God zal
eren,
blinkende
morgenster,
looft Hem.

Wees het licht der we
- reld,
Zodat men God e ren zal,
looft Hem.

Op Toonhoogte 272 (Samen met Frans)
Stem

Tegenstem

Juicht, want Jezus is Heer, Wij jui - chen tot eer van,
kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, on - ze God die ons lief –
heeft.
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Wij jui - chen tot eer van,
Jezus, de Koning,
on - ze God.
die mensen het leven
weer geeft.

Op Toonhoogte 272 (Samen met Frans)
Liefde bedekt zijn
schepping,
de bloemen, de
vogels, het gras.
Zou Hij dan jou
vergeten,
Jezus die blinden
genas, verrees.

Lief - de is zijn schep
- ping,

Zou hij jou verge ten.

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met
blijde galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

•
•
•
•

Welkom

Zingen: Opw. 123 – Groot is uw trouw, o Heer
Votum en groet

Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 – Prijst de Heer met
blijde galmen

• Gebed
• Zingen: Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus

(Geloofsbelijdenis)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frans zingt
Schriftlezing: Mattheüs 25: vers 1-13

Zingen: OTH 258 – Give me oil in my lamp
Verkondiging

Zingen: OTH 204 – Nog voordat je bestond
Dankgebed en voorbeden
Frans zingt
Collecte

Zingen: OTH 272 – Juicht, want Jezus is Heer
Zegen

Zingen: YFC 25 – Als alles duister is

YFC 25 (Samen met Frans)
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.

Tot de volgende jeugddienst!
• Datum: 17 januari 2016
• Tijd: 17.00 uur
• Voorganger: Dhr. J. Bos uit Ridderkerk
• Vragen en/of opmerkingen?
Mail: jdcmookhoek@hervormdstrijen.nl
of spreek iemand van ons aan!

